
 

 
 

Serviço de transporte 

  

O Instituto Nun’Alvres (INA) disponibiliza aos seus alunos um serviço de transporte, quando solicitado, através do recurso a um 

conjunto de entidades transportadores credenciadas, em condições específicas. O(s) itinerário(s) servem várias localidades pré-

estabelecidas, podendo, excecionalmente, e mediante apreciação antecipada, assegurar outros locais. 

 

Como se trata de um serviço opcional, cabe ao encarregado de educação, aquando da inscrição, mencionar/confirmar a paragem 

pretendida/disponível. A definição de cada um dos percursos existentes ou a existir depende sempre do número de alunos 

interessados no respetivo serviço. Fica, ainda, ao critério do INA a definição do local de paragem para entrada e saída de alunos, a fim 

de agilizar o tempo das deslocações e evitar excessivas permanências destes dentro das viaturas. Ao longo do ano letivo poderão 

ocorrer eventuais atrasos, no serviço de transportes, decorrentes de imponderáveis de trânsito ou outros que nos são alheios. 
 

A eventual desistência do serviço de transporte deverá ser comunicada, por escrito, junto do Serviço de Transportes do INA, e, em 

caso de desistência, apenas produzirá efeito no período seguinte ao da data da receção do documento junto daqueles serviços 

(transportes@institutonunalvres.pt). A requisição de transporte vincula a frequência durante todo o ano letivo, exceto situações 

especiais devidamente autorizadas pelo INA, nomeadamente, casos especiais de desistências aceites, anulação de matrícula ou 

mudança de residência comprovada. 

É da responsabilidade do encarregado de educação assegurar o transporte do aluno que, por atraso, não compareça na paragem, 

no horário previamente estabelecido; O período de espera nas paragens estabelecidas não poderá exceder os 2 minutos. 

Os alunos só poderão ser entregues às pessoas indicadas no Termo de Responsabilidade. Qualquer outra pessoa não mencionada no 

referido Termo carece de aviso expresso e prévio junto do Serviço de Transportes. 

 

 

Rotas 

 

Rota A – Famalicão (centro urbano) (via EN 204) 

 

 

 

 

 

 
Rota B – Joane (via EN 206) 

 
 

 

 

 

 

  

Local/Horário Manhã Tarde 

Brufe (Igreja) 07:45h 17:45h 

Famalicão (Estação Ferroviária) 07:50h 17:40h 

Famalicão Piscinas Municipais) 07:55h 17:35h 

Famalicão Central Camionagem) 08:00h 17:30h 

Lagoa 08:10h 17:20h 

Avidos 08:15h 17:15h 

Local/Horário Manhã Tarde 

Joane 07:25h 18:05h 

Pedome 07:35h 17:55h 

Oliveira S. Mateus  07:45h 17:45h 

Novais 07:55h 17:35h 

Seide 08:05h 17:25h 

Landim 08:15h 17:15h 
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Rota C – Moreira Cónegos/ Santo Tirso (via EN 105) 

 
 

 

 

 

 
Rota D – Muro/Trofa (via EN 14) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os percursos do serviço de transporte poderão ser ajustados ao longo do ano letivo e são definidos anualmente pelo 

Instituto Nun’Alvres. 

 

Local/Horário Manhã Tarde 

Moreira Cónegos  07:15h 18:15h 

Roriz 07:25h 18:05h 

Vila das Aves 07:35h 17:55h 

Rebordões  07:45h 17:45h 

Burgães 07:55h 17:35h 

Santo Tirso 08:05h 17:25h 

Lama 08:15h 17:15h 

Local/Horário Manhã Tarde 

Muro 07:35h 18:15h 

Trofa  07:45h 17:55h 

Lousado 07:55h 17:25h 

Palmeira 08:05h 17:15h 


